
 
 

 
 

Tiende jaargang  nr. 17          3e zondag van de veertigdagen tijd                            Zondag 8 maart 2015 
Liturgische kleur: paars, kleur van inkeer en verootmoediging 

Voorganger: Ds. H.M. Ploeger 

Ouderling van dienst: Margriet vd Water     Diaken:   Ati Valkenburg 
Koster: Henk van Doornik     Organist:   Johan Swart 
Lector: Margriet vd Water 
Kindernevendienst:  Irka Plevier    Oppasdienst:  Gerlinde vd Vliet-Vreugdenhil 
  
Bloemengroet: De bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar:  
 Mevr. Hansma – van Henten, Van Mijndenlaan 16. 
Meeleven met:  In het ziekenhuis Tergooi-locatie Hilversum is mw. G. van de Bunt (Nootweg) opgenomen. 

Vanwege een gebroken schouder heeft zij daar een operatie ondergaan. 
Jarigen:    Mevr. A. de Waard- Lentink, Tjalk 25, wordt vandaag 82 jaar. 
Agenda:   Donderdagmiddag 12 maart: ontmoetingsbijeenkomst in de kerk. Vanaf 14.15 uur staan 

koffie en thee klaar. We beginnen om 14.30 uur. Er kunnen zich nog enkele mensen 
aanmelden voor deze middag.  

  Zondag 15 maart 10.00: Ds. H.M. Ploeger 
  Zondag 15 maart: kindercatechese na de dienst in De Magneet 
Open je handen 
In deze veertig dagen tijd zullen we ook met elkaar onze handen openen en de stilte zoeken. Daartoe is onze 
kerk elke woensdagavond geopend. Om met elkaar stil te zijn, een tekst te overwegen, te luisteren naar muziek.  
Elke woensdagavond bent u vanaf 19.15 uur welkom, om 19.30 zal een meditatief moment beginnen en rond 20.00 
uur zal het samenzijn afgesloten worden. 
 
Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de 40 Dagen campagne van Kerk in Actie en wel voor Diaconaal 
vacantiewerk in Nederland. Uw gift kan ook naar de diaconie: 40 dagen campagne NL48 RABO 0304695203 
 
Lied van de week – 537/1001 
Het ‘officiële’ lied van de week is lied 1001. Dat is een lied dat we al enkele keren gezongen hebben. In overleg 
met de organisten is besloten om voor deze zondag lied 537 als lied van de week te kiezen. Het is een lied met 
dezelfde melodie als lied 1001 maar met woorden die goed aansluiten bij de veertig dagen tijd. Bernard Huijbers 
schreef de melodie bij beide teksten van Huub Oosterhuis. Het is een vertellende melodie die het beste rustig 
gezongen kan worden, zodat de vele beelden in de tekst goed tot hun recht komen. 
      
     Orde van dienst 
Welkom en mededelingen                          
Moment van stilte                         
DIENST VAN DE VOORBEREIDING           we gaan staan 

                  Aanvangslied:       Lied 121 : 1 en 3              
Bemoediging en groet                                                      

 Drempelgebed  
Zingen:                 Lied 121 : 4                   we gaan zitten 

  
Gebed om ontferming met gezongen: 

 



 
Zingen:     Lied 561 
 
DIENST VAN HET WOORD 
Gebed van de zondag    
We zingen: Ga je mee?  
Refrein: Ga je mee? Zeg niet: nee,   

maar sta op en doe  mee. 
Zet je voetstappen in die van mij. 
Volg het spoor en ga door. 
Of ga jij liever voor? 
Hup, kom op, sluit je aan in de rij! 

 1. Welke weg wil je gaan?   
   En waar wil je naar toe? 

 Blijf niet zitten, waar je zit,  
 ook al voel je je moe. 
 Refrein  

                kinderen mogen naar de kindernevendienst 
Lezing:  Jeremia 7: 1-11  
1 De HEER richtte zich tot Jeremia: 2 ‘Ga in de tempelpoort staan en verkondig deze boodschap: Luister naar de 
woorden van de HEER, Judeeërs; luister, jullie die door deze poorten naar binnen gaan om de HEER te vereren. 
3 Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Beter je leven, dan mogen jullie in dit land 
blijven wonen. 4 Vertrouw niet op die bedrieglijke leus: “Dit is de tempel van de HEER! De tempel van de HEER! 
De tempel van de HEER!” 5 Als jullie je leven werkelijk beteren, als jullie elkaar rechtvaardig behandelen, 6 
vreemdelingen, wezen en weduwen niet onderdrukken, in dit land geen onschuldig bloed vergieten en niet achter 
andere goden aan lopen, jullie onheil tegemoet, 7 dan mogen jullie hier blijven wonen, in dit land dat ik jullie 
voorouders gegeven heb. Zo is het altijd geweest, zo zal het dan altijd zijn. 8 Maar jullie vertrouwen op die 
bedrieglijke leus, en dat zal je niet baten. 9 Jullie stelen, moorden, plegen overspel en meineed, branden wierook 
voor Baäl en lopen achter andere goden aan, die jullie eerst niet kenden. 10 En toch durven jullie, terwijl jullie al 
die gruweldaden plegen, voor mij te verschijnen in deze tempel, het huis waaraan mijn naam verbonden is, met de 
gedachte: Ons kan niets gebeuren! 11 Denken jullie soms dat het huis dat mijn naam draagt een rovershol is? Ik 
zie wel degelijk wat jullie doen – spreekt de HEER. 
 
Zingen:   Lied 537: 1 en 2 

 Lezing:  Johannes 2: 13-22   
29   13 Kort voor Pesach, het Joodse paasfeest, reisde Jezus naar Jeruzalem. 14 Daar trof hij op het 
tempelplein de handelaars in runderen, schapen en duiven aan, en de geldwisselaars die daar altijd zaten. 15 Hij 
maakte een zweep van touw en joeg ze allemaal de tempel uit, met hun schapen en runderen. Hij smeet het geld 
van de wisselaars op de grond, gooide hun tafels omver 16 en riep tegen de duivenverkopers: ‘Weg ermee! Jullie 
maken een markt van het huis van mijn Vader!’ 17 Zijn leerlingen dachten aan wat er geschreven staat: ‘De 
hartstocht voor uw huis zal mij verteren.’ 18 Maar de Joden vroegen: ‘Met welk teken kunt u bewijzen dat u dit 
mag doen?’ 19 Jezus antwoordde hun: ‘Breek deze tempel maar af, en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.’ 
20 ‘Zesenveertig jaar heeft de bouw van deze tempel geduurd,’ zeiden de Joden, ‘en u wilt hem in drie dagen 
weer opbouwen?’ 21 Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. 22 Na zijn opstanding uit de dood 
herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit gezegd had, en zij geloofden de Schrift en alles wat Jezus gezegd 
had. L.:  Zo spreekt de Heer  G.: Wij danken God
 
Zingen:     Lied 537 : 3 en 4 

 Verkondiging 
 Moment van stilte 
         Zingen:     Lied 462 
 
      DIENST VAN HET ANTWOORD 
        Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil gebed en gezamenlijk Onze Vader (369d)  
                  kinderen komen terug 
 Collecten     1. Kerk in actie diaconaat 2. Kerk 3. Collecte bij de uitgang 
         Slotlied:   Lied 418 : 1, 2 en 3     Zegen -  beantwoord  met gezongen Amen  
 

Website van de kerk: www.pkn-gereformeerdekerkloosdrecht.nl  Coördinatie zondagsbrief: E. van Harn 035-5247624 
Meldpunt voor zaken in de zondagsbrief: altijd uiterlijk woensdagavond 20 uur 

Aanmelden per e-mail: ger.kerk.loosdr@gmail.com 


